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سینمای سیرجان چند سالی ست که اسماً تجهیز 
به  شروع  دوباره  مریز  و  کج دار  و  شده  نوسازی  و 
تماشای  از  همشهریان  روایت  اما  است.  کرده  کار 
پر  مثاًل تجهیز شده، قصه ی  فیلم در این سینمای 
کیفیت  که  می کند. این  را حکایت  دیگری  غصه ی 
پخش فیلم در این سینما چیزی نزدیک به فاجعه 
هنوز  صدا  و  تصویر  پخش  دستگاه  است. اینکه 
همان دستگاه قدیمی ست و غیر از آنکه مطابق با 
کیفیت و استانداردهای روز نیست، فرتوت و از کار 
افتاده هم هست! یکی از همشهریان در همین باره 
می گوید: قبل از شیوع اومیکرون با خانواده رفته 
بودیم سینما اما تصویر مرتب دچار اخالل می شد 
و صدای فیلم هم آن قدر ضعیف بود که در میان 
پچ پج تماشاگران به گوش مان نمی رسید. به همین 
بهانه به سراغ دو تن از فعاالن و عالقه مندان حوزه ی 

سینما رفتیم تا در این باره گپی با آن ها بزنیم.
سیرجان به پردیس سینمایی نیاز دارد

باره  از فعالن حوزه سینما در همین  رضا سیوند 
در ایران  سینما  مجموع  در  می گوید:  به سخن تازه 

چون  نیست  پرشور  داده .  دست  از  را  مفهومش 
فیلم های روی پرده داستان خوبی ندارند در حالی 
نام فضای  به  رقیب هست  مقابل یک  نقطه ی  که 
مجازی که هم گستردگی دارد و پلت فورم پخش 
فیلم. یا شبکه های ماهواره ای  که هم در روایت بهتر 
عمل کرده اند و هم اینکه خدمات این ها رایگان است. 
به نسبت سینما که هم مجانی نیست و هم دچار 
که صنعت سینما  باعث شده  است. این ها  سانسور 
و  هنر  سینمای  یک  حاال  بخورد.  زمین  در ایران 
و  دارد  را  خودش  جریان  که  گرفته  قوت  تجربه 

مخاطب کمی دارد.
سیوند تاکید می کند که حاال این مشکل سراسری 
کنار  بگذارید  و  ببینید  دوچندان  سیرجان  در  را 
سینمای  نرم افزاری  و  سخت افزاری  کم  امکانات 
کیفیت  افت  با  فیلم  می شود  باعث  که  سیرجان 

پخش  شود.
به گفته ی سیوند؛ اکثرا فضاهای عمومی سینماها 
از  متشکل  که  پردیس هستند  استان ها  مراکز  در 
چهار و پنج سالن کوچک سینما است که تنوع فیلم 
مختلف  سلیقه های  اختیار  در  همزمان  طور  به  را 

می گذارند. اما در سیرجان این شکلی نیست و ما با 
یک سالنی مواجه هستیم که نزدیک 600 صندلی 

دارد. 
هم  سینما  بازسازی  از این،  فراتر  او  گفته ی  به 
ناشیانه بوده است. سیوند تاکید دارد که دوره ی این 
سینمای  خصوصا  است.  شده  تمام  سینماها  نوع 
سیرجان که هنوز به همان شکل و شمایل سینمای 
قبل از انقالب است. این سینماها منسوخ هستند و 

نیاز روز جامعه نیستند. 
او در مقابل سینمای سیرجان را با سینماهای نو و 
مجهز مراکز استان ها مقایسه می کند: االن پردیس 
سینمایی وجود دارد با سالن ها نهایت 100 نفری در 
پردیس. سالن های بزرگ گرمایش و سرمایش شان 
در  می شود.  روبرو  مشکل  با  تجهیزات شان  و  صدا 
سالن کوچک تصویر بهتر است و زاویه صندلی به 

پرده استاندارد و صدا به گوش همه می رسد.  
کاش صندلی نداشت اما صدا و تصویر داشت

امید محمودزاده نیز از عالقمندان سینماست که 
سیرجان  سینمای  از  تجربه ی شخصی خودش  از 
می گوید: برای دو فیلم "قهرمان" و "بی همه چیز" 

کم  جمعیت  با اینکه  رفتم.  سیرجان  سینمای  به 
به گوش  و  می زد  ذوق  توی  کیفیت صدا  باز  بود. 
سینما  اما این  ندارد.  مشکلی  سالن  نمی رسید. 
کیفیت تصویر ندارد. صدا بدتر از تصویر است. گاهی 
در فیلم الزم است بعضی دیالوگ ها را دقیق گوش 
بدهی. اما متوجه نمی شوی. بلیط سینمای سیرجان 
بیست هزارتومان است. کاش سی هزار تومان بود 
اما صدا و تصویر خوب بود. صدا مبهم است و از یک 
باند است که فکر کنم پشت سالن قرار دارد. تصویر 
پرده نور ندارد و استاندارد نیست. چشم را خسته 
جزییات  دنبال  تماشاگر  چشم  دیافراگم  می کند. 
فیلم روی پرده است اما با این نور کم به چشم فشار 

می آید. 
محمودزاده تاکید دارد که: من حاضر بودم سینما 
به همان وضع قبلی بود و صندلی نداشت اما کیفیت 
صوت و تصویرش خوب بود. فقط ظاهرش درست 
شده. در کنار این اطالع رسانی سینمای سیرجان 
برای ساعت اکران فیلم ها هم ضعیف است. همین 
کاری  اگر  که  است  نفر  یک  سینما  مسوول  طور 
برایش پیش بیاید برایش جایگزین وجود ندارد و 

یکباره می بینی چند روز سینمای سیرجان تعطیل 
است. 

برود  می دهد  ترجیح  مخاطب  شرایط  در این 
از اینترنت فیلم را قانونی هم دانلود کند، 10 هزار 
تومان یعنی نصف قیمت بدهد و در خانه با کیفیت 

بهتر ببیند. 
پادرهوایی فیلم سازان بومی

وجود  هم  دیگری  مشکل  باال،  مشکالت  جز  به 
پرده  آن  از  فیلم سازان سیرجانی  از  یکی  که  دارد 
برداشت. گویا فیلم سازان همشهری نیز گالیه دارند 
که جایی برای اکران عمومی فیلم های داستانی یا 
مستند خود ندارند و برای پخش فیلم در سینمای 
روبرو  صدا  و  تصویر  کیفیت  مشکل  با  سیرجان 

هستند و این باعث می شود نتوانند از زحماتی که 
برای ساخت فیلم کشیده اند بهره ببرند و با مخاطب 
همشهری ارتباط خوبی برقرار کنند. از طرفی شیوع 
سویه ی جدید کرونا و قرمز شدن دوباره ی سیرجان، 
تهدیدی برای فعالیت سینمای شهرمان است اما این 
تهدید می تواند برای سینمای سیرجان به فرصت 
تبدیل شود. یعنی سینمای سیرجان از این فرصت 
برای تعطیل کردن بهره ببرد و در مدت زمان این 
تعطیلی فکری برای سیستم صوت و تصویر خود 
بکند و اگر قرار است شرکت های معدنی در راستای 
مسوولیت فرهنگی خود اقدامی کنند، االن بهترین 

فرصت است. 

همشهریان سیرجانی  برای تعویض پالک در شهر 
خودمان با مشکل روبرو شده اند تا جایی که سرعت 
و راحتی تعویض پالک در یک شهر غریب را به 

تعویض پالک در سیرجان ترجیح می دهند. 
از  دراند  گالیه هایی  باره  همین  در  همشهریان 
از دو مرکز تعویض پالک  قبیل اینکه دوباره یکی 
مجاور هم به دالیلی نامعلوم تعطیل شده است. یا 
سامانه ی نوبت دهی که تا پیش از این به طور مدام و 
سریع نوبت در اختیار متقاضیان می گذاشت، چند 
وقتی هست که با اخالل روبرو شده است. ساعت 
نوبت گیری محدود به 9 و سی دقیقه صبح شده 
است و سایت فقط در همین زمان محدود فعال یا 
باز می شود و خیلی زود دوباره غیرفعال می گردد 
که نشان از ازدحام و شلوغی بیش از اندازه دارد. 
سامانه ی  وارد  دقیقه   33 و   9 اگر  که  حدی  تا 

نوبت گیری بشوی، دیگر نمی توانی نوبت بگیری! 

یکی از همشهریان در همین باره برای سخن تازه 
درددل می کند و می گوید: »من نمی دونم چرا این 
سامانه ی نوبت دهی این قدر دستپاچه   هست و زود 
شاید  نمیگن  خودشون  با  دیگه  میشه!  غیرفعال 
تعویض پالک کردن  برای  باشیم  ماهم دستپاچه 
و مهلت قانونی ئی که فروشنده ماشین بهمون داده 

تموم بشه!«
کرمان،  مثل  شهرهایی  در  که  درحالی ست  این 

مردم با چنین مشکلی روبرو نیستند! 
نوبت دهی  نوع  با این  سیرجانی ها  اصلی  مشکل 
که  قانونی ئی  فرصت  معموال  که  جاست  در این 
فروشنده به خریدار برای تعویض پالک داده، یک 
ماه بیشتر نیست و در صورت گذشتن این مهلت، یا 

خریدار دوباره باید دنبال فروشنده بگردد تا از او در 
دفترخانه ها مهلت جدید بگیرد و یا فروشنده کم 
صبر بوده و برای توقیف خودرو اقدام کرده است. 
اگر ماشین به پارکینگ هم برود که دیگر قضیه ی 
هزینه ی  و  می کند  پیدا  بیخ  خودرو  خریداران 
پارکینگ و ... هم به خریداران خودرو دست دوم 

در سیرجان تحمیل می شود.
برخی همشهریان نیز به پرشدن زود به زود نوبت ها 
و  حق کشی  می کنند  گمان  و  هستند  مشکوک 
نوبت فروشی ئی در کار باشد یا اینکه نوب گرفتن به 
صورت امتیازی فقط در دست کافی نت ها باشد که 

با گرفتن هزینه ی آن بتوانند کسب درآمد کنند.
مجتبی شهیدی،  سید  سرهنگ  رابطه  همین  در 

رییس پلیس راهور شهرستان سیرجان به خبرنگار 
سخن تازه گفت: به دلیل قطع همکاری پیمانکار 
با   و  سیرجان  خودرویی  خدمات  دفاتر  از  یکی 
رعایت  لزوم   و  کرونا  بیماری  شیوع  گیری  اوج 
پذیرش  ظرفیت  بهداشتی،  نامه های  شیوه 
نوبت های اینترنتی به صورت سراسری محدود شده 

است. 
وی در ادامه عنوان کرد: مراحل انعقاد قرار داد با 
پیمانکار جدید دفتر خدمات خودرویی  در دست 
زیادی  حد  تا  مشکل  زودی  به  و  می باشد  اقدام 

مرتفع خواهد شد.
سرهنگ شهیدی در ادامه از همشهریان خواست  
در  عزیز  شهروندان  جدید،  دفتر  کار  به  شروع  تا 
انقضای  برای  بیشتری  تنظیم وکالت، زمان  زمان 

وکالت نامه تعیین نمایند تا دچار مشکل نشوند.

شیوع دوباره کرونا، فرصتی برای تجهیز واقعی سینمای سیرجان 

فقط ظاهر سینما درست شده است
      حسام الدین اسالملو

  عکس: سید محسن فروزنده

فردای کرمان: معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی کرمان 
گفت: »چهلمین دوره از جشنواره فیلم فجر در سینما آسیا و سینما شهر تماشای کرمان 
اکران  جشنواره  در این  فیلم   16« افزود:  محمدی  دارد«.  ادامه  بهمن ماه   22 تا  آغاز  و 
می شود و48 سانس خواهیم داشت«. وی گفت: با توجه به شرایط کرونایی از برگزاری 
مراسم افتتاحیه صرف نظرکرده ایم»اولین روز جشنواره با اکران فیلم »الیه های دروغ« به 

کارگردانی »رامین سهراب« از ساعت1۷ در »سینما آسیا« در شهر کرمان آغاز می شود.

 آغاز اکران 
فیلم های 

جشنوارۀ فجر
 در کرمان

دو میلیون دالر صادرات چمدانی از استان کرمان
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان از صادرات 2 میلیون دالری صنایع دستی این استان خبر داد.

 فعالی در جلسه هماهنگی پنج شهر نامزد ثبت ملی صنایع دستی استان کرمان گفت: بیشتر این دو میلیون دالر صادرات چمدانی 
از استان کرمان صادرات به صورت چمدانی و یا از گمرکات سایر استان های کشور انجام می شود.وی افزود خوشبختانه هم اکنون 
۷0 هزار نفر در حوزه صنایع دستی و ۷2 هزار نفر در حوزه فرش دست بافت اشتغال دارند.  نایع دستی استان کرمان با بیان اینکه 
یک چهارم صادرات حوزه صنایع دستی استان کرمان را سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی شهرستان شهربابک تشکیل می دهد بیان 

کرد: »دست بافته های گلیم بویژه گلیم شیرکی پیچ سیرجان نیز سهم قابل توجهی در صادرات صنایع دستی استان دارند.

خبــر

سامانه دستپاچه تعویض پالک!

  عکس: سید محسن فروزنده

فروش، نصب، سرویـس،شــارژ گـــاز و 

نقد و اقساطلولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  درگاه سامانه تدارکات 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1400/11/13 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت 18:00 روز چهارشنبـــه 
تاریخ 1400/11/20

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز شنبه  تاریخ 1400/11/30
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 14:40 روز یکشنبه  تاریخ 1400/12/01 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف- آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها و تلفن 41325077 - 034

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان مرکز تماس: 41934-021     دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
تهیه مصالح و اجرای خط کشی عابر پیاده و طولی معابر سطح شهر

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر:تهیه مصالح و اجرای 

خط کشی عابر پیاده و طولی معابر سطح شهر( به شماره 2000005674000107 را از طریق 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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  فروش زمیــن مسکونــی
  بنیاد دانشگاهی شهرستان سیرجان

 2 بند  امناو  هئیت   1400/02/28 مورخه  صورتجلسه   1 بند  استناد  به  سیرجان  دانشگاهی  بنیاد 
صورتجلسه مورخه 1400/11/16 هیات مدیره بنیاد دانشگاهی در نظر دارد نسبت به فروش 1 قطعه 
زمین با کاربری مسکونی 506 متر مربعی واقع در اراضی شهرک صدف خیابان امام حسن مجتبی 
دونبش شرقا 35/84 متر بر خیابان و جنوبا کوچه،  پالک 367 فرعی از اصلی 4739 دارای کاربری 
مسکونی –سند تک برق طلق اقدام نماید، متقاضیان می توانند با توجه به شرایط ذیل پیشنهادات 
خود را به انضمام فیش واریزی سپرده به حساب شماره 917104501 نزد بانک کشاورزی مرکزی 
یا ضمانت نامه بانکی در پاکت دربسته و الک و مهر شده حداکثر به مدت 10 روز از تاریخ نشر آگهی 
به دفتر بنیاد دانشگاهی واقع در بلوار نماز روبروی اداره عشایری سیرجان-دفتر نمایندگی اتاق 

بازرگانی کرمان در سیرجان-دفتر بنیاد دانشگاهی تحویل و رسید اخذ نمایند.
شرایــط:

1- قیمت پایه 32.900.000.000 ریال)سی و دو میلیارد و نهصد میلیون ریال( براساس نظریه دو 
نفر کارشناس رسمی دادگستری

2- میزان سپرده گذاری و یا ارائه ضمانت نامه بانکی 2 درصد بهای قیمت پایه
3- بنیاد در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادات مختار است.

4- کلیه هزینه های مالی از قبیل هزینه آگهی، کارشناسی و ... که در اثر مزایده حادث گردد به عهده 
برنده مزایده خواهد بود.

5- به پیشنهادهای فاقد سپرده یا ضمانت نامه بانکی، مخدوش و یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد 
ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6- برنده مزایده موظف است ظرف یک هفته پس از اعالم کتبی جهت پرداخت بهای زمین بصورت 
نقد اقدام در غیر اینصورت سپرده واریزی شرکت در مزایده به نفع بنیاد ضبط خواهد شد.

7- سپرده نفرات اول تا سوم در صورت انصراف به نفع بنیاد ضبط خواهد شد.
8- متقاضیان میتوانند جهت روئیت زمین و اسناد به دفتر بنیاد دانشگاهی مراجعه نمایند.
در اوقات اداری تماس حاصل نمایید..  42255182 9- جهت هرگونه اطالع با شماره 3-


